
IONEL BĂLAN 

Comuna Sărata, 560 de ani de la prima atestare documentară, 1462-2022 





 

IONEL BĂLAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNA SĂRATA 

560 de ani de la prima  

atestare documentară 

1462-2022 

 
Album foto de promovare culturală și turistică 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © BĂLAN IONEL 

Copyright foto © BĂLAN IONEL  



5 

„Istoria este cea dintâi carte a unei nații” 

 

MĂRTURISIRE 
 

 

De mai multă vreme îmi doresc să fac ceva mai mult 

pentru semenii mei, pentru cei alături de care am crescut, 

pentru contemporani... Părinții ne spuneau că e bine să lași o 

urmă a existenței tale pe pământ. Să sapi o fântână, să plantezi 

un pom, să-ți faci casa ta, să ai un copil, o familie... Să scrii o 

poezie, să-ți respecți neamul... Eu asta am încercat să fac de 

când am început să înțeleg sensul existenței noastre aici.  

Dragostea pentru viață ne face energici, deschiși către 

lume şi capabili să înţelegem umanul, în toate manifestările 

sale. Reputaţia este ceea ce avem la sosire, caracterul se vede 

doar la plecare. Pot confirma din experienţa proprie. 

De secole poporul român a renăscut precum pasărea 

Phoenix din propria cenușă. 

Secolul XX a trecut, România a fost catalogată ca fiind o 

țară în curs de dezvoltare cu generații de sacrificiu. 

Suntem în secolul XXI, mileniul trei, România, chiar dacă 

a făcut pași uriași spre democrație, este o țară tot în curs de 

dezvoltare, cu alte generații de sacrificiu. 

În anul de grație 2021 s-au născut mai mulți copii români 

în afara granițelor decât în România... Un oficial de rang înalt 

a spus că suntem 8 milioane de români peste granițe, 

majoritatea în Uniunea Europeană.  

Ca popor format într-unul din locurile fierbinți ale 

istoriei, la răscrucea marilor interese politice și economice, am 
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demonstrat că avem calități excepționale dar și slăbiciuni 

ancestrale pe care de multe ori le trecem cu vederea... 

Am stat în calea popoarelor migratoare, al căror drum 

spre sudul civilizat trecea, taman pe la noi. După întemeierea 

Principatelor a trebuit să ţinem piept năvălirilor tătarilor sau 

turcilor. Pe când în Europa apuseană se înălţau catedrale 

somptuoase şi se cultivau ştiinţele exacte și artele frumoase, 

noi abia reuşeam să ne construim biserici împrejmuite cu 

ziduri de apărare, sau să reclădim ceea ce distruseseră 

hoardele invadatoare.  

În vest se înălțau spre cer monumentalele edificii: Notre 

Dame de Paris, Notre Dame de Reims, Notre Dame de 

Strasbourg, Notre Dame de Luxembourg, în timp ce în 

Moldova, domnitorii cu mâna strânsă pe paloș, zideau 

bisericuțe, adevărate bijuterii arhitectonice, denumite simplu: 

Sucevița, Moldovița, Voroneț sau Putna. În Ardeal românii, o 

lungă perioadă de timp, nu aveau voie să-și construiască 

biserici (ortodoxe) din zidărie și piatră, ci doar din lemn sau 

paiantă. Abia de la jumătatea secolului al XVIII-lea românii  

și-au câștigat dreptul de a cumpăra proprietăți.   

Aici, pe dealul Bacăului, cum frumos spune în cântec 

Măriuța lui Enache, consăteanca noastră, s-a scris istorie, o 

istorie curată în care rolul principal l-au jucat sărățenii 

ortodocși și catolici, plămădiți aici în creuzetul aspru al 

vremurilor sau  strămutați din „împărăția” de la apus pe aceste 

locuri, cu voia sau fără voia lor...  

Aceste plaiuri de poveste trebuiesc vizitate și respectate 

precum o întoarcere în timp. Pentru bucuria trupului, a 

ochilor, a sufletului. 
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Am invitat aici, la mine acasă, camarazi de arme, prieteni 

din cele patru zări și toți la unison, când au sosit, au spus... 

WOW, extraordinar, nu credeam că există așa ceva la câțiva 

kilometri de oraș! 

Am început să scriu despre aceste locuri încă din 

adolescență, atunci când profesoara mea de limba și literatura 

română din liceul militar, mi-a dat o temă pentru vacanța mare 

a anului 1980. Și așa am devenit „jurnalist”, culegător de 

folclor, snoave, povești, obiceiuri și datini strămoșești. Eu mi-

am luat sarcina foarte în serios, am vorbit cu tanti Veta, sora 

mai mică a mamei mele, care pe atunci era sufletul nunților, 

botezurilor și a sărbătorilor de Crăciun sau Anul Nou. 

Aceasta mi-a făcut cunoștință cu un vecin octogenar, 

înțelept al satului, I. Bobârnac se numea, care locuia în dreptul 

fântânii de la care lua apă, care există și astăzi. M-am înarmat 

cu stilou, cu un carnețel tip vocabular, am luat magnetofonul 

sovietic „Maiak”, zdarovîi, care cântărea vreo 7-8 kilograme 

(pe care îl am și acum) și mi-am dus misiunea la bun sfârșit. 

Eram încântat de ceea ce făceam, mă simțeam deosebit. 

Apoi vremurile au trecut, Sărata nu mai era un apendice 

al comunei Nicolae Bălcescu, devenind „independentă” în 

anul 2004... 

Cei mai tineri locuitori ai comunei ar trebui să știe că satul 

Bălțata nu a avut curent electric decât după anul 1990. Acesta 

precum și satul Talpa fiind în planurile conducerii de atunci, 

de strămutare. Trebuiau rase de pe fața pământului și pe locul 

rămas urmau să fie înființate diferite culturi agricole. 

Cum poți face așa ceva cu istoria unei comunități, unde 

arheologii au descoperit vestigii care demonstrează că aici au 

existat așezări omenești încă din epoca neolitică (de circa 5-
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6.000 de ani), vezi dealul Conțului din Talpa, stânca lui Grasu 

din Sărata sau locul denumit „între bălțați, la movilița” din 

Bălțata.  

Locurile acestea mustesc de istorie. Este suficient să 

amintesc doar că la câțiva kilometri de aici se află locul de 

naștere al domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Borzești -1438.    

 Președintele Academiei Române, prof. univ. Ioan Aurel 

Pop, sublinia că Ștefan cel Mare a fost cel mai mare conducător 

politic și militar pe care românii l-au avut în Evul Mediu și 

potrivit unor documente găsite recent, acesta este 

„restauratorul Daciei”, fiind Domn al Moldovei, Domn al Țării 

Românești și conte al Transilvaniei, cu un secol înainte de 

Mihai Viteazul. 

În scrisoarea trimisă Senatului Veneției la 1477, marele 

domn se plânge „că cealaltă Valahie” nu e statornică în alianța 

contra turcilor și că el trebuie să intervină mereu cu oastea 

acolo ca să pună domn vrednic și anti-otoman. Cealaltă 

Valahie era pentru el Țara Românească pentru că prima 

Valahie era pentru el Moldova.  Prin urmare, adevărata 

Valahie pentru marele domn, pentru domnul de la Suceava, 

era Moldova. 

Tot Ștefan cel Mare a fost cel care a parafat actul de naștere 

al sărățenilor. 

 

 

La 15 septembrie 1462, printr-un document emis în 

Suceava, Ştefan cel Mare dăruia mănăstirii Piatra lui 

Crăciun, printre altele „... şi via de la sare, la Bacău, în Dealu 

Sării...”  
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 „Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al 

Tării Moldovei.  

 Facem cunoscut cu această carte a noastră,  tuturor celor 

care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că a binevoit 

domnia mea, cu bunăvoința noastră și cu inima luminată și  

curată, și din toata bunăvoia noastră, și cu ajutorul lui 

Dumnezeu, ca să întărim mănăstirea noastră de la Piatra lui 

Crăciun, unde este hramul Adormirea preasfintei născătoare 

de Dumnezeu și  pururea fecioară Maria, și unde este 

arhimandrit rugătorul nostru, popa Eustafie, 

... am dat și am întărit  acestei sfinte mănăstiri satele, în 

țara noastră Moldova, anume(...) și  via de la sare, la Bacău, 

în Dealul Sării, (...) “ 

 

Încă din secolul al XIX-lea apele minerale din zonă au 

atras atenţia specialiştilor care au făcut analiza lor chimică.  

În prezent în comună funcţionează o staţiune 

balneoclimaterică, de interes local (încă), cu 5 izvoare de ape 

minerale sulfuroase, sulfatate, bicarbonatate, calcice, sodice şi 

clorurat-sodice, cu mare concentraţie de săruri, recomandate 

în tratarea bolilor reumatice. Administrarea acestora se face de 

către Centrul de spiritualitate şi tratament  balnear „Fericitul 

Ieremia”, administrat de mai mulți ani de preotul Lucian 

Simon, un om cu suflet mare care a influențat în bine evoluția 

comunității. 

Primele analize asupra mineralității izvoarelor, s-au făcut 

în anul 1875 de către doctorul C. Istrate, membru al Consiliului 

Sanitar Superior. 

În anul 1887 doctorul Bernoth, sosit de la Viena, a 

constatat că la 10 litri de apă sărată şi iodurată, corespund 
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0.298 grame de iod pur, în timp ce la Slănic Moldova rezultatul 

era de numai 0.038 grame. 

După anul 1880 au fost construite primele instalaţii de băi 

calde de către un profesor de desen din Bârlad (după alte 

surse, militar de carieră, veteran al războiului de 

independență), pe nume D. Grasu. Acesta a cumpărat în zonă 

o mare suprafaţă de teren, inclusiv perimetrul pe care se aflau 

majoritatea izvoarelor.  

În urma analizelor făcute la faţa locului de către specialişti 

în domeniu, au rezultat niște date care au fost publicate în anul 

1956, într-o lucrare coordonată de către Consiliul Central al 

Sindicatelor de la acea vreme, intitulată „Staţiuni 

balneoclimaterice din R.P.R.”. 

Trebuie amintit faptul că începând cu secolul XIX, apa 

acestor izvoare era folosită de pompierii oraşului Bacău pentru 

stingerea incendiilor. Ea era adusă la oraş şi păstrată în 

rezervoare acoperite cu gunoi de grajd. 

A fost o perioadă când sarea era exploatată în mod 

rudimentar, prin metoda clopot... Salina avea formă de clopot, 

cu cate 3 puțuri – unul pentru extracție, al doilea puț cu scări 

pentru muncitori (sau lift) și al treilea pentru aeraj. 

Exploatarea se făcea de sus în jos, iar detașarea prin brazde 

dreptunghiulare conturate prin șanturi de 30-40 cm. 

adâncime, săpate cu ajutorul dălților si al ciocanelor. În aceste 

șanțuri se introduceau pene din lemn, iar sarea era detașată 

sub formă de plăci. Acum au mai rămas doar urmele 

exploatării, la Ocna lui Fânaru, de pe râpa lui Vodă, unde 

terenul s-a scufundat în anumite locuri... 

Preocupări pentru cercetarea zonei au avut mai mulți 

intelectuali, pasionați de istorie. Îi menționez pe arheologul 
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Viorel Căpitanu, care a efectuat săpături arheologice aici încă 

din anul 1958, stabilind vechimea localităţii la peste 6.000 de 

ani, pe istoricul Gheorghe Burlacu, care în anul 1982 a publicat 

lucrarea: „Ocolul domnesc al Bacăului” şi nu în ultimul rând, 

pe istoricul Lăcrămioara Istina, în prezent directorul 

Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, care în anul 2004, în 

urma unui sondaj arheologic, a constatat existenţa în zona 

satului Bălţata a două aşezări străvechi, din perioada culturii 

Cucuteni. 

În anul 1916 România intră vârtejul primului război 

mondial. Foarte mulţi soldaţi din Sărata participă la luptele de 

la Oituz, Cireşoaia, Caşin, Hârja, Palanca, unde au înscris 

pagini de eroism legendar.  

Demn de menţionat este faptul că în timpul războiului s-

a trecut la exploatarea sării de la Sărata pentru nevoile armatei, 

fiind folosiţi la muncă refugiaţii.  

În anul 1917 au sosit la Sărata circa 1.000 de soldaţi răniţi, 

pentru tratarea rănilor şi cură balneară. Deoarece apa 

izvorului folosit de băile particulare era insuficientă, printr-o 

hotărâre a Ministerului de Război au fost instalate tuburi de 

fier de la izvoarele cooperativei Sărata până la stabilimentul 

preotului Pall. Din cei peste 1.000 de soldaţi unul singur a 

murit, ceilalţi reîntorcându-se teferi la unităţile de bază. Astfel, 

fără nicio cheltuială, băile au devenit cunoscute atât rândul 

cercurilor politice de la Bucureşti, cât şi în ţară. Încă din anul 

anul 1916, regina Maria venea periodic la Bacău pentru a se 

informa de la a Cartierul General al Armatei a II-a despre 

soarta răniților...  

În comună se remarcă obiective cu valoare istorică sau de 

patrimoniu. În acest sens putem exemplifica biserica de lemn 



12 

din Bălţata, cu hramul „Sf. Maria”, construită la 1830, Biserica 

de cărămidă „Adormirea Maicii Domnului”, construită între 

anii 1903- 1906. O istorie aparte o are biserica catolică „Sfântul 

Arhanghel Mihail”, a cărei piatră de temelie a fost pusă în anul 

1875, fiind reconstruită în anul 1968, în plină epocă ateistă.  

Toate popoarele civilizate ale lumii încearcă să își 

conserve istoria, chiar și cele mai puțin norocoase din Africa 

sau Extremul Orient. Grecia, Italia, Spania, chiar și țările 

nordice își pun  în valoare orice piatră care spune o poveste. 

În presa locală din Transilvania dar și în presa centrală, 

apar periodic informări despre grija pe care statul maghiar o 

poartă cetățenilor români de etnie maghiară, chiar dacă 

aceasta are de multe ori și o conotație electorală.  

Grijă pe care statul român o neglijează pentru etnici noștri 

din Ungaria, Ucraina sau Serbia. 

Guvernul și Parlamentul Republicii Ungare au decis 

finanțarea educației superioare în limba maghiară din 

Transilvania prin înființarea unei universități particulare 

maghiare independente în România. Pentru aceasta și pentru 

multe alte lucruri au fost alocate în ultimii ani, sute de 

milioane de euro din diferite fonduri administrate de 

companii non-profit care realizează obiective de strategie 

politică națională a Guvernului Ungariei. 

 De câțiva ani, clădiri de patrimoniu din zona Ardealului 

(și nu numai) intră în proprietatea unor firme și fundații 

finanțate din banii publici ai Ungariei.  

Castele, conace, case istorice de o valoare inestimabilă 

ajung, peste noapte, în patrimoniul Ungariei, pe fondul 

dezinteresului manifestat de statul român pentru conservarea 

acestora. 



13 

„Situația este destul de sensibilă, până la urmă, pentru că 

ceea ce se construiește în beneficiul comunității locale are 

întotdeauna un sens mai profund decât orice prejudecată sau 

chiar sentiment de apartenență. Iar cel mai des în discuțiile cu 

oamenii locului ni se mărturisește dezamăgirea față de 

atitudinea autorităților române, care nu fac mai nimic pentru 

a schimba sensul lucrurilor.” 

Cu atât mai util mi se pare gestul Consiliului Județean 

Bacău de a cofinanța din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general sau din fonduri proprii, 

pe baza unui contract de finanțare nerambursabilă, proiecte 

culturale de interes județean ale persoanelor fizice și juridice 

fără scop patrimonial. 

S-a acționat încă de la reînființarea comunei pentru 

îndeplinirea criteriilor de atestare a stațiunii Sărata Băi, ca 

stațiune turistică de interes local, fapt care ar duce la o mai 

facilă absorbție de fonduri financiare guvernamentale și (sau) 

europene. 

 Din analiza documentației rezultă că majoritatea 

criteriilor sunt îndeplinite existând condiții favorabile  într-un 

viitor apropiat, de dezvoltare accentuată a activitații turistice 

în stațiune și de consolidare a acestui statut. 

Acesta este și unul din scopurile pentru care promovez 

imaginea comunei, îi sporesc notorietatea zi de zi. 

 Am considerat că susţinerea informaţiei cu ilustraţii, 

fotografii clasice, digitale, executate din elicopter sau dronă, 

tabele sau studii periodice, toate acestea la un loc, vor spori 

interesul cititorilor, turiștilor şi în  special al tinerilor, de a 

consulta această lucrare.   
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Mă adresez viitorimii, elevilor din această zonă sau din 

diaspora, pe care permanent, cu diferite ocazii, i-am îndemnat 

să citească cât mai mult, să-şi respecte țara, limba, tradiţiile şi 

istoria. Limba română este cea mai unitară limbă din Europa, 

vorbită de cel mai mare număr de oameni şi cuprinde cel mai 

mare număr de cuvinte de origine latină în raport cu celelalte 

limbi neolatine.  

Un produs cultural nu e o simpla carte – ci un vector care 

lansează idei, care stârnește interes intelectual și formează 

caractere rafinate. În epoca modernă a digitalizării mesajul 

poate fi transmis în eter prin emisiuni radio-tv, pe site-uri web 

sau chiar prin mass-media scrisă.  

Totuși cartea rămâne cel mai la îndemână mijloc de a 

pătrunde tainele vieții și așa precum spunea un erudit „... 

cărțile sunt busolele, telescoapele si sextantele pe care le 

creează unii oameni pentru a ne permite să navigăm pe mările 

periculoase ale vieții”.  

Să trăim şi să iubim ca şi când ar fi ultima noastră zi pe 

pământ. Pentru că una dintre ele, chiar va fi.  

La mulți ani sărățeni cu ocazia sărbătoririi celor 560 de ani 

de la prima atestare documentară!  

La mulți ani români!  

 

SĂRATA, septembrie, 2022 
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Sărata Pitorească - Coordonate geografice. * 
 

 

Comuna Sărata este situată în partea centrală a Moldovei, 

pe dealurile din partea dreaptă a Culoarului Siretului, la 

aproximativ 7 Km. de oraşul Bacău. Este dispusă conform 

următoarelor coordonate: la 46º 30' 51.96” latitudine nordică și 

26º 52' 33.46” longitudine estică.   

Se învecinează la est cu municipiul Bacău, la sud cu 

comuna Nicolae Bălcescu, la vest cu comuna Sănduleni şi la 

nord cu comuna Luizi Călugăra. 

Ca relief, teritoriul comunei face parte din marea unitate 

geomorfologică a Podişului Moldovei, subdiviziunea Podişul 

Bârladului, a câmpiei premontane a Siretului şi a zonei colinar-

deluroase a subcarpaţilor. 

Spre est începe câmpia terasată de la poalele dealurilor 

până la drumul european E-85, în aceste zone aflându-se şi 

terenurile agricole ale sătenilor. 

Comuna este aşezată într-o zonă de dealuri piemontane, 

având în apropiere înălţimi subcarpatice, submontane spre 

vest, spre est având câmpii joase (subsidente) unde se află şi 

suprafaţa agricolă cea mai însemnată. 

Zona colinar-deluroasă are un teren frământat, versanţii 

dealurilor având înălţimi cuprinse între 260 şi 675 m. Dealurile 

care înconjoară comuna Sărata sunt: Dealu Nou, Dealu Talpa 

şi Dealu Bălţata. 

Din punctul de vedere al structurii geologice, teritoriul se 

încadrează în „zona avanfosei carpatice, ocupată de 

formaţiunile neogene subcarpatice… care se extinde până la 

est de Siret”. 
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 Solul are „la suprafaţă marno-argile cu orizonturi de 

gresii calcaroase oolitice, argile, nisipuri, pietrişuri”. 

Depozitele cuaternare sunt reprezentate prin aluviuni şi 

formaţiuni loessoide. Pe versanţii pârâului Sărata descoperim 

intercalaţii de marne cenuşii cu gresii cenuşii-gălbui sau 

maron, precum şi calcare. Peste aceste depozite sunt prafuri 

argiloase nisipoase loessoide cu grosimi variabile. Relieful este 

de tip colinar, cu pante abrupte care în unele cazuri afectează 

vatra satelor Talpa şi Dealul Nou. 

Pantele accentuate au altitudini care ating 675 de metri,   

de exemplu „Vârful Moşului”, unde ajung majoritatea 

turiştilor, are 424 de metri.  

Din partea de vest a comunei pleacă un număr important 

de versanţi cu pante foarte abrupte orientate oblic sau 

perpendicular pe direcţia de curgere a pâraielor, ce poartă 

numele satelor pe care le străbat:  Sărata, Chişeta, Bălţata, 

Dealu Nou...!  

Pentru un turist dornic de aventură, zona oferă privelişti 

încântătoare, mai ales toamna şi primăvara, dar şi trasee 

interesante cu pante de până la 70 de grade, izvoare cu apă 

cristalină, căprioare cu mers săltat sau codobaturi 

neastâmpărate. Dacă te abaţi de la traseul prestabilit, rişti să te 

afunzi într-o râpă al cărei versant odată urcat, după îndelungi 

lamentări şi năduşeli,  să te buimăcească și să te dumireşti că 

de fapt mai ai de repetat de câteva ori efortul abia încheiat.  

Pentru cunoscători genul acesta de capcană are formă de 

evantai. Este bine să ai la îndemână o hartă și orientarea în 

teren să nu o faci după punctele cardinale, ci după formele de 

relief ale terenului. 
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Pădurile sunt dispuse în partea superioară a văilor. Cea 

mai mică altitudine a zonei este de 200 de metri şi se găseşte 

spre est, pe terasa râului Bistriţa. Dealurile au o înclinare 

cuprinsă între 30 şi 50 de grade, dar sunt întâlnite zone, mai 

ales în partea  vestică, cu pante mult mai abrupte. 

Solurile sunt în marea lor majoritate cernoziomuri argilo-

iluviale, dar putem identifica şi aluviuni sau soluri aluviale în 

partea estică precum şi soluri cenuşii în partea de vest a 

teritoriului. 

Clima este temperat continentală, cu nuanţe determinate 

de integrarea într-un sector de provincie climatică cu influenţă 

de ariditate, într-o regiune  climatică de dealuri şi podişuri 

joase, într-un domeniu topoclimatic de pădure şi pajişti 

deluroase.  

Temperatura medie anuală a aerului se încadrează între 

6-10°C cu un minim mediu, în luna ianuarie, între 3- 6°C şi cu 

un maxim mediu în luna iulie între 20- 23°C, în timp ce la 

suprafaţa solului este de 8°C, cu un minim de -4°C şi un maxim 

de +25°C. Valoarea termică medie anuală a aerului se situează 

în jurul valorilor de 24- 26°C, în timp ce la suprafaţa solului 

este de  +24°C. 

Perioada cu temperatură medie de peste 0ºC ţine frecvent 

peste 9 luni, cea cu temperatură medie de peste +5ºC este de 

peste 7 luni, iar perioada cu temperatură medie de peste +10ºC 

se întinde pe durata a aproximativ 6 luni, verile fiind 

călduroase, iar iernile reci. Toate aceste date sunt medii, 

calculate matematic, de-a lungul anilor de către Institutul 

Naţional de Meteorologie şi Hidrologie, pe acest lucru 

bazându-se şi prognozele emise pe termen mediu şi lung. 
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Comuna Sărata este dispusă într-o zonă cu vânturi care 

au conform calculelor, o viteză medie anuală de 3,5- 7m/s, 

iarna putând depăşi 100Km/oră. Zona cea mai expusă 

vânturilor este cea a satelor Dealul Nou şi Chiseta, care se 

găsec pe o zonă terasată, fără acoperiri naturale. Satele Bălţata, 

Sărata-Băi şi Talpa sunt mai norocoase din acest punct de 

vedere, cu toate că uneori şi în aceste localităţi se formează 

nişte curenţi de-a lungul văilor care creează un oarecare 

disconfort. Vânturile dominante sunt cele cu caracter de 

„foehn” şi „munte - vale”, a căror direcţie este în funcţie de 

forma reliefului. Mişcările atmosferice cele mai frecvente sunt 

cele din direcţiile vest şi nord-vest, acestea intensificându-se 

frecvent în lunile februarie – martie, având viteze medii de 3,4- 

3,8 m/s. 

Trebuie subliniat şi faptul că autorităţile locale ar trebui să 

profite de posibilitatea producerii de energie verde, cu atât mai 

mult cu cât sunt destui oameni de afaceri români şi străini care 

ar investi in energia eoliană, Ministerul Mediului dispunând 

de fonduri speciale pentru asemenea iniţiative. 

Precipitaţiile medii anuale au o cantitate de 550 mm. 

Ploile torenţiale sunt frecvente în lunile de vară, dar 

neuniforme. Există fluctuaţii de la an la an. Sunt ani în care, pe 

anumite sectoare grindina sau ploile torenţiale au distrus 

culturile agricole sau perioade cu secetă prelungită.  

Datorită pericolului ca unele zone ale comunei să fie 

inundate din cauza averselor de ploaie, în ultimii ani, dar mai 

ales de când zona a revenit la statutul de comună, au fost 

demarate mai multe proiecte de amenajare a albiilor pârailor 

şi de construcţie a unor poduri şi podeţe. Cea mai importantă 

lucrare a fost reamenajarea canalului de scurgere pentru 
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pârâul Sărata, canal care adus la evitarea inundării caselor în 

cazul unor ploi abundente în sezonul cald, sau primăvara la 

topirea bruscă a zăpezilor . 

În sezonul rece, datorită procesului de îngheţ-dezgheţ, în 

anumite zone lipsite de vegetaţie pot apărea fenomene de 

alunecare a solului. Primele îngheţuri apar după jumătatea 

lunii octombrie, iar ultimele spre sfârşitul lunii aprilie. 

Cantităţile de precipitaţii sunt, în general, suficiente 

pentru agricultură. Perioadele de secetă au o durată medie de 

15-20 de zile şi apar în lunile de toamnă. Numărul zilelor cu 

zăpadă depăşeşte uneori 30 de zile, iar stratul de zăpadă 

persistă în jur de 70 de zile. Umiditatea aerului este de 70-75%. 

Numărul anual al zilelor înnourate este de 120-130, iar al 

celor senine este de 110-120, restul zilelor fiind parţial 

acoperite cu nori. 

Apele care curg pe teritoriul comunei sunt: pârâul Sărata, 

pârâul Bălţata şi pârâul Dealu Nou... 

Aceste pâraie au un debit scăzut în sezonul rece, iar în 

sezonul cald îşi cresc volumul în perioada ploilor de vară. În 

mod normal aceste ape au debitul foarte redus, uneori secând 

în timpul verii. 

Văile pâraielor sunt adânci. Apa freatică se găseşte la o 

adâncime relativ mică, între 5 şi 20 de metri. O caracteristică ce 

sporeşte potenţialul turistic şi chiar economic al zonei este 

prezenţa izvoarelor de suprafaţă, multe dintre acestea cu 

potenţial profilactic (ape minerale sulfuroase, clorurate, 

hipotone de mare concentraţie, cu o mineralizare cuprinsă 

între 56.9 şi 237 grame la litru). În perioada de vară 

concentraţiile de săruri minerale scade. Nu mai puţin 
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importante sunt şi izvoarele de apă dulce, întâlnite la tot pasul. 

Izvoarele nu  îngheaţă în timpul iernii.  

Importanţă în tratarea anumitor afecţiuni o au câteva 

izvoare, cunoscute şi folosite de foarte multă vreme.   

Izvorul numărul 1 

Denumit de locuitori „Puturosul”, izvorul se află la 

poalele dealului Talpa, are apă sulfuroasă, bicarbonată calcică, 

magneziană sodică, atermală, hipotonă. 

Izvorul numărul 2 

Se află în punctul numit Râpa lui Vodă şi are în 

compoziţie clorură sodică foarte concentrată, fiind atermală. 

Izvorul numărul 3 

Se găseşte în partea stângă a pârâului Sărata (în amonte) 

şi are de asemenea în compoziţie clorură sodică. 

Izvorul numărul 4. Cu iod 

Se găseşte la poalele podişului, are apă sărată, sulfuroasă, 

iodurată, cloruro-sodică, calcică, bromurată şi atermală. 

Izvorul numărul 5 

Are apă sulfuroasă, sulfotată, bicarbonată, calcică, 

magnezică, sodică, atermală. 

 

Vegetaţia comunei Sărata este generoasă, predominante 

fiind pădurile colinare de fag, nelipsind nici stejarul, frasinul, 

paltinul, ulmul şi pe Dealul Moşului şi vestul satului Bălţata, 

pinul sau chiar bradul. Pădurile sunt în general accesibile 

tuturor categoriilor de vârstă, zonele colinare oferind privelişti 

încântătoare. În zona de vest a satului Bălțata, în perioada 

anilor 70, a fost finalizată o campanie de împădurire a zonei, 

în special cu rășinoase, brad și pin. 
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 Flora şi fauna sunt variate şi bogate. Întâlnim în zona de 

lizieră, teiul, alunul, păducelul, cătina, cunoscută fiind ca un 

excelent antibiotic natural. Prin fâneţe găsim sunătoarea, 

armurariul, zmeurul, podbalul sau traista ciobanului.  

Nelipsite sunt, de asemenea, plantele care prezintă o 

importanţă economică deosebită, cum ar fi Hepatica 

Transilvanica  şi Helophirium Bihariense în punctul numit 

Poiana Ulucilor. Hepatica Transilvanica  sau „crucea 

voinicului” care are flori mari, albastre, a fost introdusă în flora 

ornamentală din multe ţări ale Europei. 

Toate acestea sunt adevărate minuni în tratarea diferitelor 

afecţiuni medicale. 

În Uniunea Europeană asistăm deja la un nou trend în 

privinţa profilaxiei şi tratamentelor aplicate în cazul diferitelor 

boli ale lumii, aşa-zis civilizate: diabetul, obezitatea, bolile 

cardiovasculare, depresia sau anxietatea. Soluţia este 

renunţarea la medicina alopată (ingurgitarea de medicamente) 

şi revenirea la mama natură, la soluţiile oferite de aceasta prin 

plantele medicinale, care duce indubitabil la restabilirea 

echilibrului interior. Pădurile şi crângurile din jurul satelor 

comunei Sărata, te îndeamnă, indiferent de anotimp, la drum. 

Toate aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, sunt izvoare 

de sănătate. 

Nu de multe ori, în preumblările mele prin pădurile din 

apropiere am întâlnit căprioare, porci mistreţi care lasă urme 

vizibile în pamântul reavăn din zona izvoarelor, veveriţe 

neastâmpărate, vulpi care de multe ori deranjează liniştea 

sătenilor care locuiesc în preajma pădurii, iar pe timp de iarnă 

adesea se aude urletul lupilor care stârneşte poveşti la gura 

sobei. 
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Pe timp de vară sătenii sunt obişnuiţi să privească şi să 

asculte trilurile zglobii și hârjoneala ciocârliei, zborul iute al 

rândunelelor venite din nordul Africii, zvâcnetul de aripă al 

fazanilor, cântecul  mierlei sau al cucilor. 

 

Sursa: SĂRATA PITOREASCĂ, O monografie a comunei 

Sărata din județul BACĂU, Ed. Rovimed Publishers, 2012 
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DE CE E MOLDOVA SĂRACĂ * 

 

 

Nimeni nu mai credea că în Europa mileniului trei se va 

declanșa un sângeros război fratricid, un război clasic cu 

amenițări nucleare, între două state independente. Războiul 

este condamnat cu tărie, doar că occidentul nu poate vorbi de 

moralitate, pentru că a dus de veacuri o politica colonialistă... 

 Se dorește „... o Rusie învinsă până acolo încât să fie 

incapabilă să mai amenințe lumea cel puțin câteva generații”. 

Cred că ar fi cazul să rememorăm evenimentele istorice 

din ultimele două secole, trăite de românii aflați în calea urgiei 

rusești... Nicolae Iorga spunea: „Un popor care nu-și cunoaște 

trecutul e condamnat să-l repete”. 

Între Ardeal si Banat pe de o parte si Moldova este o 

diferență vizibilă de bogăție. Țăranii din Banat sunt mult mai 

așezați, au case mai mari si mai frumoase si gospodării bine 

închegate. Aceasta situație nu poate fi contestată. Dar ce a făcut 

să apară aceasta diferență ? Vă rog să citiți următoarele și să 

judecați singuri. 

Din rapoartele consulilor si agenților francezi: 

Rusia cere Moldovei să predea 24.000 cetverturi de făină, 

58.500 de ovăz, 2450 de crupe, 560.000 oca de carne şi 4.000 

vedre de rachiu. 

„Numărul trupelor care în acest moment este evaluat la 

90.000 oameni. Dacă se ţine seama de faptul că o armată atât 

de numeroasă n-a fost până astăzi urmată de nici o casă de 

bani, de nici o subzistenţă, nici măcar de o singură cutie de 

medicamente, şi că toate trebuinţile ei, până chiar şi solda 

trupelor, sunt îndestulate pe cale de rechiziţie militară, îşi 
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poate face cineva o idee de împovărarea locuitorilor acestei 

nenorocite ţări?” (Hugot către Laferronnays, 30 mai 1828) 

Pe lîngă rechiziţiile de hrană, ţăranii au fost şi ei 

rechiziţionaţi pentru transporturi şi săpatul tranşeelor, chiar în 

perioada lucrărilor de pe câmp, aşa încât recolta a fost 

compromisă. Ruşii au mai cerut, în plus, şi 5.500.000 puduri de 

fân, confecţionarea a 80.000 potcoave, pentru a potcovi 40.000 

boi rechiziţionaţi tot de la ţăranii români în scopul 

transportării prin Balcani, a artileriei ruseşti, după care, boii 

înşişi trebuie să servească drept hrană soldaţilor ruşi... 

„toate aceste lucruri nu costă Rusia nimica. Sunt 

rechiziţionate şi alcătuiesc numai o mică parte din ceea ce 

românii sunt îndatoraţi să furnizeze.. Dacă Ţara Românească 

n-ar fi închisă din toate părţile, n-ar mai rămâne într-însa după 

24 ceasuri nici un locuitor altul decât boierii şi grecii” (Hugot 

către Laferronnays, 23 iunie 1828) 

Satele aflate în calea armatei ruse încep a fi pustiite, ţăranii 

- cu grânele rechiziţionate şi vitele omorâte de căratul 

proviziilor sau lovite de epidemii - fugind în Transilvania. 

Generalul rus Jeltuhin pretinde chiar ca Ţara Românească să 

suporte în totalitate armata rusă şi după ce aceasta va trece 

Dunărea in Bulgaria. 

„Când boii lipsesc sau, ceea ce se întâmplă des, mor sub 

jug, se înjugă în locul lor ţărani” (Viollier către Polignac, 30 

iulie 1829) 

Moldovei I se mai cer 24 - 25.000 de care pentru 

transportul a 100.000 cetverturi de făină de pe malurile 

Prutului pe acelea ale Dunării... toate carele din ţară vor fi 

rechiziţionate... pentru acest transport. Lipsa oricăror produse 
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va duce la scumpiri excesive „o căruţă de lemne de foc va 

ajunge, de la 3 lei la 24.” 

„Generalul Jeltuhin administra prin lovituri de sabie, 

întemniţa, sughiunea, maltrata pe toti cei care nu erau ruşi” 

(Hugot catre Portalis, 6 iulie 1829) 

 

Exodul Moldovenilor in 1812 dupa anexarea Basarabiei la 

Rusia. 

„Fenomenul migraţiei masive a populaţiei româneşti din 

Basarabia avea la bază mai multe motive. Unul dintre ele a fost 

teama ţăranului modovean de eventuala introducere a şerbiei 

în provincia ocupată. Din această cauză au fost cazuri în care 

sate întregi , în frunte cu preoţii lor, „au fugit piste Prut”. 

Abandonarea Basarabiei de către miile de români era 

dictată şi de maltratările şi umilirea la care erau supuşi românii 

basarabeni din partea autorităţilor ţariste. Vexaţiunile 

cazacilor şi soldaţilor ruşi, încartiruiţi pe la casele băştinaşilor, 

comportamentul discrimatoriu al poliţiei ruseşti faţă de 

populaţia românească din tîrgurile şi satele basarabene, a 

constituit o altă cauză a acestui exod. 

 

Cu istoria nu-i de glumit de Barbu Cioculescu, 

 

În biblioteca părintească, în mare parte alcătuită din cărţi 

franţuzeşti, se sufoca, strânsă în raft între tomuri voluminoase, 

o broşură care, adolescent fiind, îmi astrăsese atenţia prin titlul 

ei redundant: „Ni paix, ni sécurité en Europe avec la Russie 

telle qu'elle est”, scrisă de contele Walewski, fiul lui Napoleon 

Bonaparte - din cea mai mediatizată aventură amoroasă a 

acestuia - şi, la acea vreme, ministru de Externe al Franţei. În 
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textul cărţuliei se mai afla şi o caricatură, pe care parcă o am în 

faţa ochilor: un cazac călare, trăgând cămeşoiul de pe un ţăran 

pe cale de a rămâne despuiat. Textul suna: „Encore ce petit 

sacrifice, mon cher Moldo-valaque, et je m'en vais.”  

Se referea la acea ocupaţie rusească a Ţărilor Române de 

pe urma căreia acestea încetaseră a mai fi mari 

producătoare/exportatoare de vite, o dată ce generalul rus 

cutare raporta superiorului său că nu mai dispune de nici atâta 

„provision” cât să-i pună la fript un biftek. Timpul anume 

când ilustrul strateg Suvorov, răspunzând unor plângeri ale 

localnicilor, declara că vrea să lase moldo-valahilor ochii, ca să 

aibă cu ce plânge. Probabil, unde era de aceeaşi pravoslavnică 

religie!  

Într-o carte de anul acesta, datorată istoricului român din 

Statele Unite Aurel-Sergiu Marinescu şi intitulată 1944-1958, 

Armata Roşie în România, jafuri, violuri, crime, furturi, 

tâlhării, confiscări, devastări, rechiziţii, sechestrări de 

persoane - (două volume, 1.100 de pagini, edit. „Vremea”), 

amplul prim capitol tratează tema cronologiei prezenţelor 

militare ruseşti pe teritoriul României, de la începutul 

secolului al XVIII-lea şi până în 1958, acela al părăsirii ţării 

noastre de către armata roşie. Relaţiile diplomatice sunt mai 

vechi: în 1674, ţarul moscovit Alexei Mihailovici propunea un 

tratat de alianţă domnitorilor Moldovei şi Ţării Româneşti, 

împotriva stăpânirii otomane. 

 În 1688, o scrisoare adresată voievodului Şerban 

Cantacuzino îl încuraja pe acesta să ceară asistenţa ţarului. Dar 

prima pătrundere avea să se producă la 10 iunie 1711 când 

oastea ţarului Petru cel Mare trecea Nistrul spre a fi, curând pe 

urmă, nimicită la Stănileşti. În scurta vreme cât au hălăduit în 
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Moldova, noii aliaţi s-au ilustrat printr-un furt care a izbit 

imaginaţia cronicarului: scările de argint de la şeile boierilor, 

care tocmai gustaseră pentru prima oară şampania 

franţuzească, rămânând „înmărmuriţi de beţi.”  

Ulterior, invaziile se repetă cu o anumită periodicitate, de 

câte ori Poarta este agresată de o Rusie în plină expansiune 

teritorială, mai întâi în jurul bazinului Mării Negre, apoi către 

Apus, către Moldova. În 1739, 1770-'74, 1787-'92, 1806-1812 - 

citez din cartea d-lui Aurel-Sergiu Marinescu - ocupaţia 

armată a provocat ţărilor române pagube imense, generând o 

perioadă nefericită de despopulare şi sărăcire. Armatele ţariste 

şi-au arătat întregul potenţial al samavolniciilor: abuzurile, 

jafurile sistematice, dimpreună cu rechiziţiile, confiscările de 

bunuri şi animale transformaseră Principatele noastre în ţări 

cu un înalt grad de mizerie. Când nimic nu mai era de luat, 

oştile imperiale se întorceau acasă, spre a reveni de cum se 

întrema situaţia în Principate. Diplomatic, în tot acest timp, 

Rusia, în concurenţă cu Austria, manevra întru alipirea 

Principatelor dunărene -, etapă necesară în drumul către 

Constantinopol - şi, cum s-a văzut, excelente vaci de muls. 

Fapt ce n-a împiedicat apariţia unei facţiuni boiereşti pro-ruse.  

Între anii 1828-1834 are loc cea de a şasea invazie rusească, 

citez: 

„Campania rusească din 1828 a adus, în acelaşi timp, tot 

felul de nenorociri: foamea datorită uriaşelor rechiziţii ale 

armatei invadatoare, ciuma adusă din Turcia, o iarnă grea cu 

o epidemie printre animale care a făcut ravagii, ţăranii fiind 

folosiţi ca vite de povară; alţii au fost luaţi cu forţa în Bulgaria, 

pe câmpiile pustii şi bântuite de ciumă ori în flăcări, pentru a 

recolta grâul părăsit de turci.” 
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Cea de a şaptea invazie se produce în anii 1848-49 

(„Amestecul ruşilor lui Kiseleff în înăbuşirea revoluţiei a fost 

hotărâtor. În spatele represiunii şi a măsurilor guvernamentale 

româneşti antirevoluţionare au fost ruşii, la originea 

deportărilor, arestărilor şi maltratărilor.”). Prilej, totodată, 

pentru nesătula împărăţie de a pretinde sume uriaşe pentru 

întreţinerea trupelor, 11 milioane de franci pentru Ţara 

Românească şi 2 milioane şi jumătate pentru Moldova.  

La începutul războiului Crimeei, pentru liniştirea 

populaţiei, o proclamaţie a ţarului Nicolae I justifica ocupaţia 

Principatelor române „pentru chestiuni de onoare”. 

Se mai afirma în acel act neamestecul asigurat în afacerile 

interne „exact ca Ministrul Molotov peste 90 de ani”. 

Considerând Moldo-Vlahia ca şi anexată, pusă sub oblăduirea 

baronului Budberg, oficialităţile militare ruse au trecut la 

ocupaţia preferată: jaful. 

Anii 1877-78 marchează a noua invazie şi cea de a doua 

răpire a Basarabiei, perioada 1916-1929, cea de a zecea, răpirea, 

în 1940 a Basarabiei şi ocupaţia militară dintre anii 1944-1958 

încheind lista. Despre aceasta din urmă, reprezentantul 

american la Bucureşti, Roy M. Melbourne se exprima astfel, la 

18 august 1945, deci la mai puţin de un an de la declararea 

armistiţiului: 

„În istoria sa tulbure, România a trecut prin multe invazii, 

dar nici una nu a dus poporul într-o astfel de stare de disperare 

şi deznădejde ca actuala ocupaţie a ruşilor.”  

Ideea, generalizată, că seculara exploatare otomană a 

cauzat în exclusivitate izolarea ţărilor române de acea Europă 

ce construia catedrale, ridica universităţi, înfăptuia 

Renaşterea, apoi lumea modernă industrială, trebuie 
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amendată prin precizarea că mai bine de un sfert de mileniu 

de exploatare rusească a pus capac unei stări şi aşa deplorabilă.   

Cu toate că şi pe atunci secretul de stat stătea la baza 

guvernării, se ştia de către o lume întreagă că având de plătit 

Uniunii Sovietice, ca despăgubiri de război, suma de trei sute 

de milioane de dolari, eşalonaţi pe un număr de ani, în timp 

suma a fost depăşită de câteva ori. Cererile sovieticilor se 

vădeau exorbitante. 

De ex. în mai 1945, luna încheierii războiului, când nu mai 

putea fi vorba de nevoile frontului, părţii române i s-au pretins 

55.000 de vagoane şi 115 locomotive. 

 În aceeaşi lună s-au capturat ca „trofee de război” 67 de 

fabrici şi uzine aparţinând industriei alimentare, uşoare şi 

petroliere. Numai din industria petrolieră au fost ridicate 

51.173 tone de material tubular. Scrie în carte: „Valoarea 

bunurilor aparţinând căilor ferate, aviaţiei şi marinei române 

rechiziţionate de trupele sovietice fără nici o formă s-a ridicat 

la suma de 338 miliarde de lei.” Dacă ne gândim că leul din 

1945 era cel puţin de o sută de ori mai puternic decât cel de 

astăzi, iar România zăcea sleită de patru ani de război, 

realizăm catastrofa.  

În secul limbaj al cifrelor: „în primele şapte luni de la 

armistiţiu s-au livrat într-un ritm alert, cantitativ, mult peste 

prevederile din Convenţie, care se întindeau pe şase ani.” 

 În acea vreme, când încă nu se produsese ruptura de Tito, 

Ana Pauker îi mărturisea acestuia că ruşii iau şapte piei de pe 

noi. Afară de plăţile legate de despăgubiri, restituiri de bunuri, 

pe lângă ceea ce, cu entuziasm slav, jefuiau trupele în trecere, 

mai exista şi obligaţia întreţinerii acestora, sute de mii, dacă nu 

milioane. 
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Între 23 august 1944 şi 31 mai 1945 s-au predat în acest 

scop 15.357 vagoane de cereale, 10.407 vagoane legume, 1885 

vagoane de carne, 387 vagoane de conserve de carne, 163 

vagoane de grăsimi, 88 vagoane de peşte, 124 vagoane de 

lactate, 27 vagoane de delicatese, 155 de vagoane de băuturi 

spirtoase, 1023 vagoane de sare, 4902 vagoane de furaje, 279 

vagoane de tutun, 528.647.000 ţigări. Iar chibrituri: 35.134.000 

cutii...  

Din septembrie 1944 până la 1 iulie 1945 se livrează 

Armatei Roşii 385.000 tone de alimente - numai raţia zilnică de 

făină se ridica la 851.482 de porţii! 

 „România devensie o veritabilă colonie a Rusiei, când 

ţările Europei vestice renunţau la coloniile lor care, pe rând, şi-

au câştigat independenţa.” 

Bani mai necesita şi întreţinerea Comisiilor aliate de 

control pe judeţe: statul român a avansat în anul 1946 suma de 

185.532.163.520 lei în contul lor. Cât priveşte produsele 

predate, ele trebuiau să fie de cea mai bună calitate, conform 

dispoziţiilor: „Nu se vor preda depozitelor sovietice produse 

de proastă calitate (alterate, prost afumate, cozi, fălci, fâşii 

etc.)”. În schimb, din înaltă umanitate se specifica: „oasele cu 

măduvă vor fi predate trupelor române, şcolilor, spitalelor 

pentru a fi fierte pentru ciorbe.”  

În răstimpul în care autorităţile sovietice goleau în cea mai 

mare grabă România cam de tot ce apucau, eroicii soldaţi roşii îşi 

făceau partea lor, după împrejurări. O listă judeţeană din 1948, 

numea pe luna respectivă: agresiuni contra jandarmilor 42, 

devastări locuinţe, întreprinderi 7929, persoane jefuite 4105, 

femei siluite 213, ucişi 56, răniţi 27. Era, desigur, în ciuda liniei 
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oficiale a unei tovărăşii pe cât de recente, pe atât de calde, replica 

unui război dus adânc pe teritoriul sovietic. Dar şi altceva.  

Cele peste o mie de pagini ale lucrării lui Aurel-Sergiu 

Marinescu, eminent istoriograf de vastă informaţie şi fost coleg 

de facultate, reînvie o epocă. Era, oare, necesar? Pentru simpla 

aducere aminte, mai puţin, pentru luminarea celor în 

necunoştinţă de cauză mai mult, iar ca reper în orice orientare 

într-un viitor ale cărui surprize mai mult ne rânjesc, decât ne 

surâd, tema se esenţializează. Ea ţinteşte anume constante ale 

situaţiei noastre în lume, în pura fatalitate a unor circumstanţe 

istorico-geografice date, dar şi cu egală trimitere la propriile 

reacţii şi decizii. Umbra trecutului stă la spate, dar nu se 

desparte niciodată de noi. Fie că trăim sau nu în circularitate, 

cu istoria nu-i de glumit.  

 

„Stalin si poporul rus libertate ne-au adus!“ 

(23 August 1944 - din Cotidianul) 

 

Jaful sovietic 

Nu doar o dată, istoricii noștri si istorici occidentali, mai 

puțin cei sovietici, au considerat că efectele loviturii de stat de 

la 23 august 1944 au constituit pentru Wehrmacht o înfrângere 

mai severă decât cea de la Stalingrad. Perfect adevărat, din 

punctul acesta de vedere nu este nimic de obiectat. Numai că, 

în conformitate cu statisticile Marelui Stat Major, același 

eveniment a provocat si Armatei Române pierderi în oameni 

si material militar considerabil mai mari decât cele pe care le 

îndurase în bătălia din Cotul Donului, parte integrantă din 

ansamblul operațiunilor de la Stalingrad. 
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 Dispunem de o asemenea statistica si, cu cifrele la vedere, 

putem proceda la comparațiile de rigoare. De la 1noiembrie la 

31 decembrie 1942, perioada celor mai dure confruntări cu 

sovieticii de pe frontul din Cotul Donului, Armata română a 

înregistrat 353 ofițeri, 203 subofițeri si 6680 soldați morți în 

luptă, 994 ofițeri, 582 subofițeri si 30175 soldați răniți în luptă 

și 1829 ofițeri, 1567 subofițeri și 66959 soldați dispăruți, în 

marea lor majoritate căzuți în prizonierat sovietic. 

 Mult mai ridicate au fost pierderile Armatei române din 

perioada 1iunie - 31 august 1944, cu precizarea că între 1 iunie 

si 19 august, data declanșării ofensivei sovietice, frontul din 

Moldova si Basarabia de Sud a fost staționar și nu s-au purtat 

lupte cât de cât semnificative. 

 Efectiv, de data aceasta a fost vorba de pierderi însumând 

509 ofițeri, 472 subofițeri si 10262 soldați morți, 1255 ofițeri, 993 

subofițeri si 33317 soldați răniți si 2628 ofițeri, 2817 subofițeri 

si 171243 soldați dispăruți, în mare majoritate capturați de 

sovietici după ce regele proclamase la radio un armistițiu 

inexistent. 

 După cum vedem, la toate categoriile cifrele pierderilor 

din 12 zile din august 1944 sunt net superioare celor din 

noiembrie-decembrie 1942, dacă nu chiar duble. 

Oricum diferențele nu pot fi considerate un mizilic, ele 

fiind lipsite de importanța numai pentru politicienii 

iresponsabili, care își închipuie că așa se face istorie: 

batjocorind, prin aruncarea lor în neant, zeci și zeci de mii de 

ofițeri, subofițeri și soldați ai unei națiuni. 

Comuniștii au început să urle pe străzi:  

„Stalin si poporul rus libertate ne-au adus!”, și asta în 

timp ce sovieticii jefuiau România din temelii. La aceste jafuri 
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apocaliptice istoriografia comunistă s-a referit cu o extrema 

parcimonie, destul de târziu, prin anii ’70 și ’80. A avut totuși 

bunul simț să nu le justifice. În schimb, la numai o jumătate de 

veac de la petrecerea faptelor, în 1949, s-a insinuat cu 

nedemnitate în postura de avocat al rușilor diplomatul italian 

Renato Bova Scoppa, fost ministru al Romei la București din 

1941 pana in 1946. În memoriile sale, intitulate Colloqui con 

due dittatori, acesta s-a grăbit să explice distrugerile si jafurile 

comise în România de ruși prin distrugerile și jafurile pe care 

le-ar fi săvârșit Armata Română în teritoriile ocupate din 

Rusia. Penibilă explicație, fabricată de un om incapabil să țină 

seama de realități! În retragerea lor în adâncimea propriului 

teritoriu, ca și în vremea invaziei lui Napoleon, armatele ruse 

practicaseră tactica pământului pârjolit. 

 Când germanii, românii și italienii au reușit să ajungă la 

fața locului, n-au mai avut ce distruge, deoarece totul era pus 

la pământ. Iar din sărăcia mujicului rus, cu toata bunăvoința, 

nu se putea jefui nimic. Ca să nu mai vorbim și de faptul că 

literatura istorica a învingătorilor din al doilea război mondial, 

în mod sistematic, s-a obstinat să asimileze cu jaful capturile 

de război legale, privind depozitele de muniții și subzistente, 

bunurile și armamentul abandonat pe câmpul de luptă, 

aparținând Armatei sovietice. Cum după orice război, istoria 

este scrisă de învingători, n-am avut încotro și am fost nevoiți 

să ne supunem verdictelor lor. Astăzi, din fericire, putem 

discuta și altfel despre aceste verdicte. 

Întârzierea deliberată cu aproape trei săptămâni a 

semnării așa-zisei Convenții de Armistițiu, de fapt un act de 

capitulare, a fost provocată de ruși cu intenția clară de a oferi 

militarilor ei o plajă de timp cu statut incert si ambiguu, pentru 
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a putea jefui în voie una din cele mai bogate țări ale Europei. 

Nu trebuie sa uitam că vreme de aproape cinci ani, de la 

instituirea blocadelor economice determinate de izbucnirea 

celui de-al doilea război mondial, România ținuse în spate un 

colos asemeni Germaniei, cu petrol și ulei mineral, cu cereale, 

cu oleaginoase, cu carne si pește, cu tutun etc., primind în 

contrapartidă mașini agricole, arme și în jur de 45 de vagoane 

de aur. 

Și asta în condițiile în care situația alimentară a țării, în 

toți anii campaniei din est, a fost literalmente înfloritoare față 

de cea a întregului continent. Cu alte cuvinte, aici, in Romania, 

într-adevăr, se putea jefui din gros. Și primele ordonanțe emise 

de comandamentele ruse au impus populației predarea 

aparatelor de radio, care au fost așezate sub pază sovietică. 

Prin asta s-au împușcat doi iepuri: în primul rând, 

cetățenii români erau izolați de restul lumii civilizate. 

La a doua mișcare, toate aceste aparate au fost 

transportate in Uniunea 

Sovietica, fiind considerate capturi de război, deși erau 

bunuri particulare. 

Jafurile întreprinse de militarii sovietici din inițiativa 

personală și pe cont propriu, niciodată sancționate de 

superiorii lor, aveau un specific care i-a contrariat pe români, 

deseori frizând nebunia. 

 Confiscau în neștire automobile particulare și ale statului 

– au furat până și mașina de serviciu a generalului Aurel 

Aldea, parcată în fața Ministerului de Interne – și pentru că nu 

știau să conducă, le făceau țăndări, izbindu-le în primul 

obstacol din cale. În cazul când reușeau să depășească primul 

impact, ajungeau la momentul când se epuiza benzina din 
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rezervoare și atunci automobilele erau abandonate și împinse 

de regulă într-o râpă, unde se făceau praf. 

Furau sub amenințarea armei cai din gospodăriile 

țărănești și-i călăreau până când se toceau potcoavele bietelor 

animale, și când acestea începeau să șchioapete, băteau caii cu 

violență pe crupă, îi izgoneau din coloane și-i lăsau de 

izbeliște. În primii ani de după război, pădurile din Muntenia 

si din Oltenia erau pline de cai nebuni, alienați de durerea 

atroce din copitele neîngrijite. 

 Să nu fi știut rușii că un cal se mai duce din când în când 

pe la potcovar, că mai are nevoie și de o furcă de fân, si de un 

pumn de grăunțe? 

Caii, mai ales caii îi fascinau pe sovietici și cele mai mari 

lovituri le-au dat garnizoanei Cislău, unde se aflau hergheliile 

de prăsilă ale armatei. 

Începând cu 1 septembrie 1944, în trecere prin localitate, 

diverși militari ai armatei de ocupație au jefuit garnizoana de 

armăsarii și iepele de reproducție si chiar de cabalinele tinere, 

de un an si jumătate sau doi, nededate la călărie, sub pretextul 

că se grăbesc să cucerească Berlinul, ca si cum Berlinul s-ar fi 

aflat peste deal. 

 Le-au folosit la ceva acele animale nefericite? Aiurea.  

Au călărit armăsarii, iepele, mânjii până la totala epuizare, 

nu le-au lăsat nici un răgaz de odihnă, nu i-au hrănit, 

abandonându-i înfometați prin satele de jur-împrejur, unde au 

fost salvați de țărani și recuperați mai târziu de personalul 

hergheliilor de la Cislău. 

 Dacă sălbăticia cu care erau tratați oamenii putea fi 

oarecum explicabilă, românii se aflau de trei ani în război cu 

Rusia și resentimentele trec foarte greu, sălbăticia cu care 
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tratau sovieticii niște animale nevinovate nu se poate scuza. 

Nimeni nu putea înțelege de unde venea și ce hram purta 

stirpea aceasta de oameni, pentru că țărani nu păreau să fie și 

nici orășeni. 

 Părea ca vin direct din niște caverne din vârstele 

ancestrale ale umanității. 

Uneori, hoțiile rușilor se derulau la un nivel de 

meschinărie greu de imaginat. Iată ce s-a întâmplat în seara 

unei singure zile, 2 septembrie 1944, la Călărași.  

La ora 21.30, în holul Hotelului Regal din localitate, 

Cristian Panghezi, un brăilean sosit acolo cu treburi, a fost 

jefuit de ceas de un ofițer și trei soldați ruși. La ora 22.30, alți 

trei soldați ruși au intrat prin efracție în frizeria lui Leon 

Rusten din str. Petre Enescu nr. 21 și i-au furat patru brice, 

doua foarfece, trei mașini de tuns și 2000 lei.  

În sfârșit, la ora 23.00, doi soldați ruși au intrat prin forța 

in casa lui Enciu Mavrodin din cartierul gării și, cu revolverele 

în mână, l-au deposedat de o față de masă și de un borcan cu 

dulceață. Asta pentru ca n-au mai găsit altceva.  

Alți ostași ai așa-zisei armate „eliberatoare“ se instalau 

între timp în alte locuințe din Călărași, spărgeau toate 

mobilele, spre a-și arata mușchii, cerându-le apoi 

proprietarilor rachiu și femei. Cu toate că proprietarii nu erau 

patroni de bordeluri, ci niște gospodari ca toți gospodarii din 

România. 

 Să fim înțeleși, aici nu era vorba despre cazuri 

întâmplătoare și izolate, ci despre acțiuni multiplicate în zeci 

și zeci de mii de ipostaze, la scara întregului teritoriu al țării. 

 Abuzurile fiind încurajate deschis de la cele mai înalte 

eșaloane ale conducerii armatei de ocupație.  
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Nu întâmplător, autoritățile militare sovietice au negat 

sistematic că faptele raportate de autoritățile românești ar fi 

fost comise de soldați ruși și le-au impus să precizeze, și în 

documentele interne, și în comunicatele de presă destinate 

opiniei publice, că nu era vorba despre soldați ruși, ci despre 

„indivizi necunoscuți, îmbrăcați în uniforme militare sovietice 

furate“. 

Întrucât existența de toata ziua a oamenilor curgea înainte 

și nu putea fi ținută în loc de război, și toamna lui 1944 a fost 

în România un sezon fastuos al nunților. În repetate rânduri, 

serviciile informative ale Armatei române au semnalat 

comportamentul abject al militarilor ruși când se întâmpla să 

dea buzna între niște nuntași. 

 De regulă, mai de frică, mai dintr-un spirit ospitalier 

ancestral, erau invitați la masă și omeniți după datină. Însă, 

după ce se chercheleau bine, scoteau automatele dintre 

genunchi, ciuruiau tavanele cu rafale prelungi și așezau toți 

nuntașii la zid. Urma deposedarea tuturor de verighete și 

ceasuri, nefiind iertați nici mirele și mireasa.  

Mai multe biserici au fost jefuite de odăjdiile preoților. 

Icoanele nu i-au interesat, ca să nu fie nevoiți sa dea 

socoteală, probabil, propriilor lor comisari politici. Un 

subofițer rus a năvălit în atelierul unui croitor de pe str. 

Theodor Sperantia și l-a somat cu arma in mana să-i facă pe loc 

cadou un costum civil la trei ace. 

Pentru că nici unul din costumele existente în atelier nu s-

a potrivit cu statura subofițerului rus, croitorul a fost 

împușcat, pur si simplu. Din Teatrul Alhambra, rușii au furat 

costume de epocă, utilizate în piese cu subiecte istorice, si 

costume de... Moș Crăciun! 
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 Mai mulți militari sovietici au jefuit pe Calea Victoriei, în 

plină zi, un magazin de pantofărie de damă, fiecare plecând de 

acolo cu 10-15 perechi de pantofi cu toc și cu toate briz-

brizurile la modă pe vremea aceea.  

Era greu de știut la ce puteau să le folosească, de vreme ce 

vivandierele lor purtau uniforme soldățești și cizme cazone. În 

sfârșit, este greu de crezut, dar o banda de militari ruși a jefuit 

în totalitate și un magazin de ciorapi de damă, de corsete si 

sutiene. De data aceasta, pe b-dul Elisabeta și tot la amiaza 

zilei. 

Nu doar o dată, asemenea escapade de jaf, pentru 

sovietici, s-au încheiat în mod tragic, nu numai datorită 

rezistenței românilor cu viața și averea amenințată, ci și din 

cauza neghiobiei jefuitorilor. 

 Un singur exemplu ni se pare revelator. Aproape un 

pluton întreg de militari ruși, în septembrie 1944, a năvălit în 

pivnițele exploatării viticole de la Miniș, a mitraliat șirul lung 

de butoaie, conținând fiecare câteva mii de litri de vin, și au 

început să soarbă lichidul miraculos chiar din jeturile care 

țâșneau prin găurile făcute de gloanțe. 

Treptat, pivnițele au fost inundate de conținutul 

butoaielor până la carâmbul cizmei jefuitorilor. Au murit toți 

înecați în vin, la grămadă, doborâți din picioare de gazele de 

fermentație care țâșneau din budane laolaltă cu vinul. 

Bineînțeles, accidentul a fost imputat personalului exploatației 

viticole, care n-ar fi vrut sa-i servească pe ruși la pahar, 

oferindu-le și o gustare pe lângă vin.  

De fapt, comandanții sovietici păreau a nu fi în stare să-și 

țină trupele în mână și să le imprime o conduită de oameni 

civilizați. Un raport din 8 septembrie 1944, al colonelului 
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Victor Andreescu, comandantul Regimentului de pontonieri, 

ne lămurește cam ce fel de raporturi existau între ofițerii 

sovietici și trupele din subordinea lor. 

„Nu exista nici un fel de disciplina în Armata rusă – 

consemna colonelul român, în raportul nr. 334. Nici măcar 

unul din 200 nu-și saluta superiorii, fie ei chiar generali; ca să 

am o discuție personală cu dl general Ignatiev, comandantul 

geniului Armatei 46 ruse, am schimbat de trei ori locul pe 

câmp și totdeauna am fost înconjurați de zeci de ostași care 

țineau să audă convorbirea; aceștia se scobeau în nas și scuipau 

în fața generalului, fără ca cineva să le facă vreo observație.“ 

 La rândul lui, statul major al Armatei a 3-a române, în 

raportul operativ din aceeași zi, semnat de generalul I. D. 

Mihăescu, preciza: „Modul de comportare al trupelor ruse lasă 

de dorit; astfel: în comunele unde cantonează sau pe unde trec, 

jefuiesc populația de vite, cereale, îmbrăcăminte, bani etc. 

 Autoritățile române nu sunt respectate și sunt obligate a 

executa diferite servicii degradante. În garnizoana Slatina, 

magazia Regimentului 8 vânători a fost spartă cu forța, iar 

conținutul a fost luat de o coloană în trecere prin acel oraș. Deși 

în garnizoana Craiova s-au instalat o comenduire și patrule 

ruse, totuși actele de beție, jaf si amenințare nu au încetat încă. 

Toți comandanții si ofițerii ruși dau asigurări pentru o 

purtare demnă a Armatei sovietice și un tratament omenos 

față de populația civilă. În realitate însă, ostașii și subofițerii se 

dedau la tot felul de jafuri și samavolnicii, care au adus 

populația în stare de alarmare și neliniște continuă. Dacă de la 

unități și formațiuni militare ridică cu mai putina îndrăzneală 

tot ce vor, la populația civilă de la periferiile orașelor și în 

special la sate jefuiesc și batjocoresc fără nici un menajament.  
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În majoritatea satelor pe unde trec, iau cai, căruțe, trăsuri, 

bani, ceasuri, inele etc., tot ce găsesc și le place, cu revolverul 

în mână.  

“De la conacul moșiei Scărișoreanca, din Ulmeni, Ilfov, au 

jefuit o caleașcă vieneză din veacul trecut, o adevărată 

bijuterie, piesă de muzeu pur si simplu. A fost găsită făcută 

praf la intrarea in București, aruncată în șanțul șoselei. Colac 

peste pupăză, pădurile Codlei foiau de numeroși dezertori din 

armata sovietică. 

 Aceștia se combinaseră cu soldați din armata germana si 

devastau în neștire toate satele de jur-împrejur. 

În primele zile ale lui septembrie 1944, totuși, situația 

promitea să se așeze într-un făgaș nou: colonelul Kalinin a fost 

desemnat ofițer de legătură al comandamentului Frontului 2 

ucrainean pe lângă Marele Stat Major de la București și una 

din misiunile lui principale chiar asta era, cel puțin teoretic: să 

ancheteze și să înfrâneze toate conflictele dintre armata de 

ocupație, civilii și militarii români. 

 Însă, de fiecare dată când îi erau prezentate detaliile unor 

incidente, colonelul sovietic răspundea stereotip: „Nu 

recunosc culpa Armatei Roșii în provocarea de incidente. Din 

cercetările sumare întreprinse s-a constatat că aceste nereguli 

au fost săvârșite de bandiții lui Vlasov si dezertorii români sau 

germani travestiți în uniforme sovietice.“ Conform logicii sale, 

la data aceea, România ar fi trebuit să fie cutreierată de mii de 

ostași sovietici în maieu și izmene, cărora „dezertorii români 

sau germani“ le furaseră vestoanele și pantalonii.  

Cât privea armata lui Vlasov, aceasta nu se repliase prin 

România din teritoriile ruse și se afla demult în refacere, în 

nordul Italiei și în Slovenia.  
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Mult mai dureros era faptul ca asemenea atitudini erau 

încurajate și de declarațiile de o lașitate înspăimântătoare ale 

noilor autorități române. 

 „Armata sovietică – clama un manifest lansat de Grigore 

Niculescu-Buzești, la 13 septembrie 1944 – a fost primită în 

România în spiritul cel mai amical. 

 Noi ne dăm seama că în perioada operațiunilor militare 

în curs, mici incidente pot în mod necesar să se producă. Dar 

noi nu ne așteptăm să le atribuim o semnificație oarecare. Este 

vorba despre incidente episodice și fără importanță. Guvernul 

roman are profunda convingere că tot ceea ce a fost convenit 

cu URSS va fi integral respectat.“ 

Așa „episodice și fără importanță“ cum erau incidentele, 

au afectat câteva sute de mii de români și pe mulți i-au costat 

viața. Pe de alta parte, Guvernul român nu convenise nimic cu 

cel al URSS: prevederile așa-zisei Convenții de armistițiu i-au 

fost impuse.  

Și atât de respectate au fost încât am plătit despăgubiri de 

război de cinci ori mai mari decât cele la care am fost obligați 

în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944. Totul multiplicându-

se până la un nivel incredibil, daca luăm în considerație și 

jafurile asupra particularilor, imposibil de calculat statistic. 

 De asemenea, toate aceste detalii nu se pot întâlni într-o 

istorie scrisă exclusiv după documente de cabinet, în care 

destinul unei națiuni este privit de sus, de acolo de unde se 

estompează tot ceea ce reprezintă un relief. 

 Din astfel de documente aflăm ca regele a făcut, ca 

Sănătescu a dres, că Neagu Djuvara a fost trimis la Stockholm, 

că Emil Ciurea a fost trimis la Ankara și așa mai departe. Însă, 

despre tragedia adevărată a acestei națiuni încă nu se știe prea 
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mare lucru. Ceea ce le permite unor diversioniști 

contemporani ai politicii românești să sărbătorească ziua de 23 

august 1944 drept „o victorie fenomenală împotriva 

nazismului“, când ea rămâne în realitate, simbolul celui mai 

sinistru dezastru traversat de români.  

În decembrie 1971 mă aflam la Moscova, ca ziarist in 

misiune, și am fost invitat la un mic banchet de un redactor șef 

adjunct de la Komsomolskaia Pravda. Din vorbă în vorbă, 

rusul se îmbătase și începuse să mă ia peste picior în mod 

grosolan, acuzându-mi compatrioții și acuzându-mă și pe 

mine că suportam în tăcere și fără reacții tirania lui Ceaușescu.  

Ca si cum Ceaușescu ar fi fost vărul tatălui meu. Înainte 

de a pleca la Moscova, abia revenisem de la München și Köln 

și i-am replicat interlocutorului meu, foarte calm: „Dragă 

Ivane, daca lăsăm de o parte ce se întâmplă în România, care e 

treaba noastră, uite care e situația: am fost și în Germania 

Occidentală, am fost de câteva ori și la voi și pot să-ți comunic, 

în cunoștință de cauză și cu mâna pe inimă, că voi ați pierdut 

războiul, nu nemții.“  

În clipa aceea, rusul a rămas siderat și pe neașteptate, a 

început să plângă în hohote, îngăimând printre lacrimi: „Așa 

este! Și eu am fost în Germania Occidentală și am văzut cum 

se trăiește acolo. Noi am pierdut războiul, nu ei!“ 

Și așa a rămas, până în zilele noastre. 

 

Datele de mai sus provin din arhiva Marelui Stat Major, 

Dosarele 1554, 1555 si 1556, si din arhiva Secției 2 informații a 

aceleiași instituții militare. 

 

 Sursa: CIMEC - Institutul Național al Patrimoniului 



43 

Ce știe un american despre România * 
 

 

Americanul J. C. este pasionat de călătorii din anul 2011, 

când a plecat într-o excursie organizată de Universitatea sa în 

Africa de Sud.  De atunci el bate lumea-n lung şi-n lat. A vizitat 

până acum 63 de ţări de pe şase continente, iar spre sfârşitul 

anului trecut a ajuns şi în România(...). 

 „Sunt bucuros că am văzut această ţară minunată unde 

am rămas, într-un final, aproape două luni”, mărturiseşte 

americanul. 

 

1. Cele mai cunoscute cărţi inspirate de România sunt 

„Castelul din Carpaţi”, scrisă de Jules Verne, şi „Dracula” 

lui Bram Stocker; 

2. România este a noua cea mai mare producătoare de vin din 

lume; 

3. Bancnota de 10 bani, emisă în 1917, este cea mai mică 

bancnotă printată vreodată (dimensiuni 27,5 x 38 mm) ; 

4. Motorul avionului cu reacţie a fost inventat, în 1910, de 

Henri Coandă, un inventator născut la Bucureşti; 

5. Bucureştiul deţine locul al patrulea în topul european al 

vitezei medii de conectare la internet; 

6. Soprana Alma Gluck, prima artistă lirică ce a reuşit să vândă 

un million de discuri, s-a născut la Bucureşti, în data de 11 

mai 1884; 

7. Braşovul este casa uneia dintre cele mai mari biserici gotice 

(Biserica Neagră-nr.) situate între Viena, în Austria şi 

Istanbul, Turcia; 
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8. Castelul Peleş a fost primul castel european luminat în 

întregime de curent electric. Electricitatea a fost produsă de 

propria centrală a palatului, iar sistemul de încălzire, 

construit în 1888, este încă funcţional şi este folosit şi în ziua 

de azi; 

9. Al doilea cel mai mare gheţar subteran, de la Scărişoara, se 

află în Munţii Bihor, în România. Are un volum de 75.000 de 

metri cubi şi numără 3.500 de ani; 

10. Vampirul Contele Dracula, creat de Bram Stoker, a fost 

inspirat de prinţul român Vlad Ţepeş, cunoscut ca Vlad the 

Impaler pentru că îşi trăgea duşmanii în ţeapă şi îi lăsa pe 

marginea drumului; 

11. Oraşul Timişoara a devenit, în 1889, primul din Europa 

care a introdus iluminatul electric stradal; 

12. Timişoara a fost şi primul oraş european care a introdus, în 

1869, tramvaiele trase de cai; 

13. Stiloul a fost inventat de craioveanul Petrache Poenaru, 

care a trait între 1799-1875, şi a fost patentat în mai 1827; 

14. Cea mai înaltă biserică de lemn din lume şi a doua cea mai 

înaltă structură din lemn din Europa se găseşte la Săpânţa 

Peri, în nord-vestul României, în Maramureş. Are o cruce 

cu o înălţime de şapte metri, care cântăreşte 400 de 

kilograme, în vârful edificiului de 78 de metri; 

15. Mini-serialul de televiziune american „Hatfields & 

McCoys”, cu actorii Kevin Costner şi Bill Paxton, s-a filmat 

în România; 

16. Omul de ştiinţă care a descoperit insulina a fost Nicolae 

Paulescu, un român, care a botezat-o iniţial pancreină. 

Chiar dacă doi cercetători canadieni au primit premiul 

Nobel, în 1923, pentru studiul insulinei, munca de 
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pionierat făcută de Paulescu în domeniul diabetului a fost 

pe deplin recunoscută; 

17. Filmul Cold Mountain s-a filmat în România; 

18. Canalul Dunăre - Marea Neagră, din sud-estul României, 

este a treia cea mai lungă rută navigabilă făcută de mâna 

omului, după Suez şi Canalul Panama; 

19. Cele mai timpurii fosile ale lui homo sapiens de pe 

teritoriul Europei, cunoscute până în prezent, au fost 

descoperite în 2002, în sud-vestul României, în Peştera 

Oaselor. Vechimea fosilelor este estimată între 37.800 şi 

42.000 de ani; 

20. Biserica Unitariană a fost fondată în Transilvania, unde s-a 

născut Francis David, în 1510; 

21.Oraşul Constanţa din ziua de azi a fost asociat, în vechime, 

cu legenda Iason şi Argonauţii, care s-au îmbarcat într-o 

călătorie lungă din Grecia către actuala Georgie, de-a 

lungul coastei Mării Negre, în căutarea Lânii de Aur; 

22. Munţii Carpaţi adăpostesc una dintre cele mai mari păduri 

virgine din Europa, în adâncurile căreia sălăşuiesc 400 de 

specii de mamifere, inclusiv capra neagră românească. 

Aproape 60% din populaţia de urşi bruni din Europa 

trăieşte în Munţii Carpaţi; 

23. Limba română are o vechime de 1.700 de ani; 

24. Biserica Neagră din Braşov deţine cea mai mare orgă din 

Europa, cu 4.000 de tuburi. Tot aici se găseşte şi cel mai 

mare clopot din România, care cântăreşte 6.3 tone; 

25. Fluviul Dunărea se întinde pe 2.860 de kilometri de la 

punctul din care izvorăşte, în Pădurea Neagră din 

Germania, până la Marea Neagră. Chiar înainte să ajungă 

la mare formează a doua cea mai mare şi mai bine 
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conservată deltă din Europa: 5.050 de kilometri pătraţi de 

râuri, canale, insule de stuf şi mlaştini; 

26. Actorul care a interpretat pentru prima dată rolul lui 

Tarzan a fost românul Johnny Weissmuller, care a jucat în 

filmul „Tarzan, omul maimuţă”, în 1932; 

27. Statuia regelui dac Decebal, săpată în malul stancos al 

Dunării, este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa: 

55 de metri; 

28. România este cunoscută pentru că are una dintre cele mai 

mari populaţii de ţigani din Europa; 

29. Inventatorul român Traian Vuia a fost primul european 

care a construit şi a zburat cu un aeroplan automobil 

autopropulsat, cu aripi fixe, la 18 martie 1906; 

30. Prima notă de 10 de la Jocurile Olimpice de Gimnastică a 

fost obţinută de gimnasta Nadia Comăneci din România. 

Nota a fost primită după evoluţia de la Montreal, în 

Canada, în 1976; 

31. Numele România vine din cuvântul latin „romanus”, care 

înseamnă cetăţean al Imperiului Roman; 

32. Mănăstirea Voroneţ din Moldova este considerată varianta 

românească a Capelei Sixtine; 

33. Trei tăbliţe din lut, din jurul anului 5.300 înainte de Hristos, 

descoperite lângă satul Tărtăria, în centrul României, au 

iscat discuţii aprinse între arheologi, printre aceştia fiind şi 

unii care susţin că simbolurile ar reprezenta cea mai veche 

formă de scriere din lume; 

34. Palatul Parlamentului din Bucureşti este a doua cea mai 

mare clădire din lume, după cea a Pentagonului din SUA. 

* Sursa: Internet, Jurnal Spiritual.eu 
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Act Dealu Sării, 1462

1. Documente din arhive
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Dealu Sării. slavona, 1462
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1892. La judecată

Bălțata, 1661  Ý

1927.Cerere de autorizare 
a horii la cârciumă
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1928. P.V. Exploatare Băi 1929. Apă minerală Sărata

1920. Registrul stării civile Ý
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1929. Aprobare deschidere 
debit de vin și bere

1931. Carte de identitate

1932. Incendiu Băi
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1936. Autorizație de funcționare băi. 
Tabel

Acte Băi, 1915

1936. Autorizaţie  de funcționare băi Ý
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Acte Băi, 1926 Acte Băi, 1991

Anuar 1936.  Baltata  Ý
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Baile Sarata 1965...  Ý

Băile Sărata populate  Ý
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Declarație la Securitate, 
Preot martir, D. M.Sandu

Decret de numire preot

Decret pentru Sfințirea Bisericii 
catolice din Sărata Băi
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Dragă frate,

Raport stare religioasa 1910, Baltata
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Satul Talpa devine parohie, 1991

Titlu de proprietate, 1945
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1994. Militar în termen Alexandru Prisecaru, primar anii 30

1965. La stropit via

2. Fotografii de altădată
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Ceramică Sărata.. Râpa lui Vodă (1)

Ceramică Sărata.. Râpa lui Vodă (2)
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Familia Enășel (1) Familia Enășel (2)

Familia Scripcaru, anii 80
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Ghiță croitorul... Hram, anii 80

Miri... fam. Fânaru
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Miri-1930. Mihai și  Maria 
Șaran (bunicii autorului)

Piscina apă sărată.

Niște săteni
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Preotul Sandu, în satul Talpa Tinere fete, anii 60

Simon Stefan -dascalul bisericii catolice
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Școala de pe Talpa (1) Școala de pe Talpa (2)

Școala de pe Talpa (3)
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Toamna, la cules porumbul (1)

Tradiții, anii 70
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Ansamblul de dansuri (copii), Sărățelul

Cadrele didactice se implică activ

3. Activități culturale
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Cămin Cultural, Dealu Nou

De Dragobete, 2020

Cămin Cultural, Talpa



68
Micii artiști

Intrarea artiștilor, cu Maria Enache
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România 100 (1) România 100 (2)

România 100 (3)
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România 100 (6)

România 100 (4)

România 100 (7)

România 100 (5)



71
Sărbători de iarnă

Să ne cunoaștem istoria
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Se intonează Imnul de stat Zilele Comunei, 2017

Vizită oficială, Italia, Cercenasco
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Tradiții

Ziua copilului

Trandafir de la Sărata, festival de folclor, 2016
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Curs de chitară... (1)

Curs de chitară... (3)

Maria Enache

Curs de chitară... (2)

4. Artă, poezie, muzică
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Mirela Crăciun

Mirela Crăciun
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Mirela Nicoleta Crăciun, 
copiii Teodora și Ștefan

Zbor spre inima ta. 
Album de muzică folk.

În concert. Geanina, Mihaela  și Marcel Bălan
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Pe treptele afirmării

5. Activități dedicate Cultului Eroilor Neamului

Brevet, Paraschiv Grigore

Ceremonii
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Ceremonii (3)

Ceremonii (5)

Ceremonii (4)
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Ceremonii (6)

Ceremonii (8)

Ceremonii (7)
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Ceremonii (9)

Dumitru Câmpeanu, veteran de război
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Gheorghe Enășel, veteran de război

Fam. Bălan
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Gheorghe Scutaru, veteran de război

Invitați la Ceremoniile pentru cinstirea Eroilor neamului
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Medalii, veteran D. Câmpeanu

Ionel Bălan

Paraschiv I. Dumitru, 
veteran de război
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Primar, Irina Argatu

Paul V. Timofte, Irina Argatu

Veterani de război (2) Veterani de război (3)

Veterani de război (1)
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Ziua Eroilor

Petru Dâncă, învățător 
și veteran de război

Ziua Eroilor...
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6. Activități religioase
Preot martir, Dumitru Matei Sandu

Loc de veci, cimitir Talpa

Familia preotului D.M. Sandu

Pr. Dumitru Matei Sandu
Preotul Dumitru Sandu-Matei, 

în misiune creștină

Preotul Dumitru Sandu-Matei, în război
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De Crăciun...

Biserica catolică Sărata Băi

Biserica ortodoxă Dealu Nou Biserica ortodoxă, Dealu Nou  (2)

Biserica orodoxă, frescă
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Ecumenism, Sărata-Dealu Nou

Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Irina Argatu
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Fam. Balcanu, Vasile, Diana-Elena, fiii, 
Ioan-Bogdan și Andrei-Alexandru

Ecumenism, Sărata-Talpa

Maria-Emanuela Simon Ministranți

Maria-Emanuela Simon, Cecilia Șaran
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Sfințirea caselor

Preotul Laurentiu Luca

Preotul Vasile Balcanu
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„World Animal Day”, Ziua Mondială a Animalelor...

Absolvenții (2) Absolvenții (3)

Absolvenții (1)

7. Școala noastră
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Artiști (2)

Artiști (4) Cadre didactice (1)

Artiști (3)
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Cadre didactice (2)

Cadre didactice (1)
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Echipa de fotbal

Concurs (2) Copilărie (1)

Concurs (1)
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Funcționari publici

Copilărie (2) Copilărie (3)
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Prof. Relu Honea

Începe școala, Nicolae Dănculea Mateo Solomon
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prof. Anghel NĂSTASE

Revista școlii



98

Școala altfel.. (1)

Școala altfel.. (3)

Școala altfel.. (5)

Școala altfel.. (4)

Școala altfel.. (6)

Școala altfel.. (2)
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Școala altfel.. (7)

Școala altfel.. (9)

Școala altfel.. (11)

Școala altfel.. (10)

Școala altfel.. (12)

Școala altfel.. (8)
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8. Oamenii locului

50 de ani de căsnicie

Doi preoți în mijlocul enoriașilor

Didina Filip-Elisei
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Costum popular tradițional

Doi prieteni,(Costică Chiper)



102
Ionela și Cătălina

Fam. Andrei Călin Oameni care au fost
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Odaia de la stradă (1)

Irina Argatu

Joia Verde

Maria Enășel cu nepoții

Înv. Stratia Călin
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Prima împărtășanie

Valentin Enășel

Tanti Veta

Veta Fânaru

Podu Sării...
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9. Sărata, colț de rai

Baltata, biserica ortodoxă

Belvedere

Biserica catolică, Sărata Băi

Bălțata...
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La herghelie (2)

Dan Bițan Iarna pe uliță

La herghelie (1)



107
Hai-hui prin levânțica lui tăticu

Curcubeu



108
Satul Talpa

La herghelie (3)

Mere Obiceiuri de Anul Nou

La săniuș
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Sărata Băi

Vârful Moșului, 424 metri

Vedere de pe Podu Sării

Vârful Sărata

Vine furtuna...
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10. Tineri

Două mame... Mihaela și Crina

Anca și Denis Jigău

Crina Elena Piscu (Șenchea) Diana și Dragoș Andrei Enășel

Cosmin și Maria Bondoc
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Eva, Ramona și Iustin

Frații Sandu. Mihaela și Ilie

Georgiana...2022

Georgiana...2010

Ilie Iulian Golici (2)

Familia Loredana și Alexandru Popa
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La joacă...

Ilie Iulian Golici (3) Ilie Iulian Golici (4)
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Mihaela Șaran Tanislav și copiii

Maria Jicmon

Marina Mâță Mădălina Ursu (Enășel)

Maria-Cristina și copiii
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Remus Leonard Bobârnac

Simona Ciubotaru, cu Ștefania și Rareș

Tineri teologi, 
Alexandru și Paul

S.Ș. Monografia, bibliografie pentru
licență
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Sabina Șaran, SUA, cu B. OBAMA

Sabina Șaran



116

11. Politice

2016, Ședință

Apreciere Irina Argatu (1)



117
Irina Argatu (4)

Irina Argatu (2) Irina Argatu (3)
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Consiliul local 2016-2020

Ședință a C.L., on-line

Consiliul local 2020-2024
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Ședințe ale Consiliului Local (1)

Vizită oficială din Republica 
Moldova

Vizită oficială. Italia, Torino, 
Cercenasco

Ședințe ale Consiliului Local (2)
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12. Băile sărate

Băile Sărata (1)

Băile Sărata (3)

Băile Sărata (2)
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Băile Sărata (4)

Fosta bază de tratament

Băile Sărata, anii 80
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Piscina cu apă sărată (1)

Piscina cu apă sărată (2)



Aniversare

Festival

Sediul Primăriei

Aniversare
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Casa Mucenica

Popasul Colina

Casa Iorgu

124



De Crăciun

Iarna
125



La povești

La fântână

126



Motel Levisticum

127



Sănătate

128



Paul V. Timofte, Dănuț Voicu, Ionel Bălan

129



Ștefan cel Mare

Sigiliu
130
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